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�MATERIA£Y DO BUDOWY KANALIZACJI NA TERENACH O DUÝYM 

NACHYLENIU� 

 
 W dniu 12 maja br. odbyùo siê bezpùatne 

seminarium szkoleniowe p.n. �MATERIA£Y DO 

BUDOWY KANALIZACJI NA TERENACH O  

DUÝYM NACHYLENIU�. Organizatorem spotkania 

byù Krakowski Oddziaù Polskiego Zrzeszenia 

In¿ynierów i Techników Sanitarnych (Koùo nr 15 PZITS 

w Nowym S¹czu) wspólnie z Maùopolsk¹ Okrêgow¹ 

Izb¹ In¿ynierów Budownictwa, a miejscem seminarium 

byù budynek Spóùki z o.o. �S¹deckie Wodoci¹gi� przy  

ul. Wincentego Pola 22 w Nowym S¹czu. 

 Oprócz czùonków Koùa Nr 15 PZITS  

w Nowym S¹czu oraz Pracowników Spóùki 

z o.o.�S¹deckie Wodoci¹gi�, do udziaùu w seminarium 

zostali zaproszeni równie¿ Projektanci Biur 

Projektowych oraz Wykonawcy Firm Budowlanych z 

regionu, zwi¹zani z tematyk¹ instalacji kanalizacyjnych. 

Lista obecno�ci uczestników przedmiotowego 

seminarium szkoleniowego stanowi zaù¹cznik nr 1. 

 Seminarium zaszczycili swoj¹ 

obecno�ci¹Przedstawiciele dwóch firm:  

 Pan mgr in¿. Marcin Motylski i Pan 

Marcin Komenda Manager Sprzeda¿y 

Infrastruktura i In¿yniera Úrodowiska� 

firma REHAU Sp. z o.o.z siedzib¹ przy 

ul. Jana Gutenberga 24,44-109 Gliwice 

 Pan Jacek Kulig � firma ROMOLD 

STUDNIA POLIMERSp. z o.o.z siedzib¹ 

w Jaskóùek 12, PL 43-215 Studzienice 

którzy zaprezentowaligamê produktów 

wykorzystywanych przy budowie kanalizacji sanitarnej. 

Spotkanie rozpoczêùo siê o godzinie 13
00. Prowadz¹cy 

Pan Marcin Motylski powitaù zgromadzonych oraz 

przedstawiù Przedstawicieli firm REHAU i ROMOLD i 

temat spotkania. 

 Jako pierwszy wyst¹più Pan Marcin Motylski 

(przedstawiciel firmy REHAU Sp. z o.o.), który swoj¹ 

prezentacjê rozpocz¹ù ogóln¹ informacj¹ o firmie 

REHAU i w jakich dziedzinach produkty tej firmy 

znajduj¹ swoje zastosowanie. W kolejnymetapie 

prezentacji zostaù przedstawiony przegl¹d oferowanych 

produktów w/w firmy � systemówwysokoodpornej 

kanalizacji zewnêtrznej tj. rur oraz ksztaùtek 

przeznaczonych do przesyùania �cieków zgodniez 

normami, wykonanych z polipropylenu i 

przeznaczonych pod najwy¿sze obci¹¿enia. Na 

konkretnych przykùadach zaprezentowane zostaùy m.in.: 

opis systemu, monta¿, zalety, mo¿liwo�ci zastosowania, 

referencje. W trakcie referatu zwrócono szczególn¹ 

uwagê na jeden z wariantów poù¹czeñ rur w terenach o 

du¿ym nachyleniu tj. metodê zgrzewania. 

 Nastêpnie gùos zabraù Pan Jacek Kulig, 

reprezentuj¹cy firmê ROMOLD STUDNIA POLIMER 

Sp. z o.o.Na wstêpie przedstawiù firmê ROMOLD �

producenta studni z tworzywa sztucznego(PP i PE). 

Kolejno zaprezentowaù przykùadowe systemy studni 

kanalizacyjnych 

ich zastosowanie, cechy, sposób monta¿u, 

wùa�ciwo�ci,zalety oraz referencje. 

 Podczas spotkania Referuj¹cy przekazali 

uczestników seminarium katalogi produktów 

firmowych. 
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